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Rede Global de Católicos LGBTIQ+ afirma que "a Igreja deve apoiar 

os débeis e perseguidos" no Gana 
 

A GNRC defende a comunidade LGBTIQ + do Gana, ameaçada devido aos avanços 

do novo projeto de lei de criminalização apoiado pelos bispos Católicos do Gana. 
 

 

1 de novembro de 2021. É com a maior apreensão e preocupação que a GNRC deve falar contra o sofrimento 

infligido aos nossos irmãos LGBTIQ+ no Gana. Em março de 2021, escrevemos ao Papa e ao Vaticano pedindo 

que se pronunciassem contra a violência exercida contra alguns dos nossos membros, que emanava da 

linguagem incendiária utilizada pelos bispos no Gana. As nossas vozes, e a de muitas vozes internacionais, 

parecem ter caído em ouvidos surdos. E agora, sete meses depois, entristece-nos ver que os bispos do Gana 

brindaram o seu apoio à legislação proposta que criminalizaria ainda mais as pessoas LGBTIQ+ e a qualquer 

grupo que ofereça defesa e apoio à comunidade. 

 

Ruby Almeida, Codiretora da GNRC, afirma: “De acordo com a linguagem usada contra a nossa comunidade, 

isto é verdadeiramente uma abominação contra Cristo, a Sua obra e o Seu amor. Como pode alguém negar os 

seus direitos humanos aos seus cidadãos que só desejam ter uma vida tranquila e respeitosa da lei? É 

trágico observar que os bispos do Gana deixaram-se arrastar por um vórtice de influências conservadoras 

malévolas, bem financiadas e politicamente motivadas, que vêm de agências estrangeiras". 

 

A promoção do grupo "Coragem", por parte dos bispos do Gana, e o seu uso desacreditado das terapias de 

reparação é inapropriada e fora do lugar. As Nações Unidas descrevem a terapia de reparação como tortura e 

pediu a sua proibição global e imediata. 

 

Chris Vella, Codiretor da GNRC acrescenta, “A Igreja crê nos direitos humanos e prega contra a discriminação 

dirigida contra as minorias de qualquer tipo. E, contudo, estamos a ver líderes da igreja a apoiar e encorajar isto 

no Gana. Como pode a Igreja continuara a justificar esta hipocrisia? À luz do Evangelho e de Cristo crucificado, 

a Igreja deve estar ao lado dos débeis e perseguidos ". 

 

Fazemos um apelo ao Papa e aos bispos de todo o mundo para que intervenham neste assunto e condenem 

rotundamente a criminalização os cidadãos LGBTIQ+ cujos direitos humanos estão a ser negados. Esperamos 

algum comentário da hierarquia católica sobre este assunto tão sério, e que somem a sua voz a comentários 

como os feitos pelo arcebispo de Cantuária da Igreja de Inglaterra, Justin Welby e se pronunciem contra este 

passo violento e retrógrado. Pedimos-lhes que recorram ao ensino e à prática da igreja, como o propunha o 

próprio Papa Francisco e como se indica no ensinamento da Igreja para tratar a pessoa LGBTIQ+ com respeito, 

compaixão e sensibilidade. 
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A Rede Global de Católicos Arco-íris (GNRC) é formada por organizações e indivíduos que trabalham 

pelo cuidado pastoral e pela justiça para com as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 

intersexuais e queer (LGBTIQ) e suas famílias. Trabalhamos pelo reconhecimento, inclusão, dignidade 

e igualdade desta comunidade na Igreja Católica Romana e na sociedade em geral. A GNRC foi 

fundada em outubro de 2015, ratificando-se e adotando os seus Estatutos e Regulamentos Internos 

em Munique-Dachau em dezembro de 2017. A GNRC foi registada oficialmente como uma 

Organização do Terceiro Setor internacional a 17 de dezembro de 2017. 

 


